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JAUGSMAS IR PO TO
DIDIS LIUDĖSIS.
Bolševizmo auk<£ maldomis
raminasi.

Nepasitenkina Žudymais;
Dar Areštuoja

RUMUNIJOJE KILUSI
REVOLIUCIJA?
r**

TEISMAS NUBAUS SVAI
GALŲ PIRKLIUS.
Už trijų savaičių bus paskel
bta bausmė.

Socialistu Unija sn žydais ir
Lenkais

PARYŽIUS, bal. 2. r-Vietos laikraščiai praneša i s Bu
INDIANA^OLTS, Ind.,' b.
MASKVA, bal? 2. — Advo
dapešto, kadi Bukarešte, Ru <> — Praeitą šeštadienį čionai
katas Kommkloff,
Arkivvsmunijos sostinėje, kilusi re pasibaigė įdomi byla.
Buvo
kupo Cieplako ir kitų 15-os
voliucija ir -kad karalius su teisiami miesto Gary, Ind.,
kunigų a|)gmėjas byloje, pa
karaliene pabėgę į Albajulia.
valdininkai ir kiti. Išviso 62 Balsai išdrįsę reikšti nepasitikėjimo valdžiai, prie kurios
sakojo korespondentams, kaip
Laikraščiai tų. žinių gavę asmeniu.
Klaipėda susivienijo su Lietuva, netur teisės spręsti mū
Tai už pirkliavijis Didįjį Penktadienį aplan
per radįo. Bet rumunų pa mą svaigalais.
sų Tėvynės likimo (Prof. Bučys).
#
kė kallėjima,
kuriame' buvo
siuntinybėje
apie tai nieko
Prisiekę teisėjai 55 iš jų
uždaryti Arkivyskupas ir 1.1
nežinoma. , *
33-as POSĖDIS- 1923 M.- mums nebuvo reikalingi, —
apkaltino.
kunigų.
Sakoma, jog kareiviai,, at
KOVO MĖN. 9 D.
mūsų ir taip buvo dauguma.
Apkaltintų tarpe yra mies
:
sisakę klausyti karaliaus, jog to Gary majoras, Lake aps
Arkivyskupas su kunigais
i
| — Niekas ir jums už žemės
buvo laikomi kartu viename
ESSEN, Vokietija, bal. 3.— staigų viršininkai.* i Matyta gyventojai apgulę rūmus, ir krities šerifas, Lake apskrit.
"Valstiečių" - Soeialistų- reformą balsuoti nedraudė,
dideliame kambary. *Dar pirm Pirm Velykų francuzai oku bus areštuotas 'ir vyriausias į-''delta karalius paslapčia pa- valstybinis prokuroras, mies- žydų-bolšėvikų-lenkų ^blokas kaip ir žydams." — Besiba
vykinamojo komiteto išspren pantai čia Kruppo įstaigose staigi) vedėjas Schaffer. Fra- į r u d ę s ,
rančius, pirmininkui skambu
to Gary teisėjas ir Itįti įžy nuvertė valdžią.
dimo apie Arkivyskupo liki surengi vokiečių darbininku neuzai juos kaltina už darbi
čio pagelba nuraminus, pra
mieji politikai.
Nusilupo kaukę.
mą, sargai išvedė iš abelnojo skerdvnes.
nešimas ramiai tęsiamas to
ninkų kurstymą. Iškalno jjie KIEK AUSTRALIJA TURI
Teisėjas Gajger pranešė,
GYVENTOJŲ?
kambario generali vikarą kun.
Buvo taip:
buvo parėdę
darbininkams
Kas šiame posėdyje įvyko' liau.
kad balandžio 20 d. jis išduoButkevičių ir uždarė jį vieną,
Francuzų^ kareiviu būrys mesti darbus ir stoti įstaigas
reikšmės I
_ žu< įykit.
K a d ŽVidot
siąs ištarmę, kuomet bus iš ir kokios''tai turi
pasakojo Kommidoff.
i*ELBOUR:fcĘ, bal. 3. — ^ ^ į a g e n t a i apie b y - l ^ t u v o s
gyvenime, sunku
pasiųstas į Kruppo įstaigas ginti nuo okupantų, kuomet
Paskelbta, kad šiandie Au- ,
Pranešimui užsibaigus, kai
sau
net
išsivaizdinti,
netiktai,
Paskui teismo atstovas at rekvizuoti automobiliu^ Kaip sugaus švilpynės. Buvo pa U - 1 « * jLiL
.Koi^ _
los atnaujinimą.
riųjų bloko narys, Atst. Kai
stralija
skaito
5,634,000
gy
vykt) į abelnajį
kambarį ir tik ten pasirodė okupantų ka- rė.dyta švilpimėmĮs gausti taip
« y l o s laiku paaiškėjo, k a d ' k a ( i v i s a trumpame rašiny išrys (s. d.), siųlo diskusijas aVieneriais metais
tam
garsiai paVskaitė vykinamojo reiviai, tuojaus paleistos vi- ilgai, kajp ilgai okupantai ne ventojų.
tie žmonės ne vien
patys ^ ^
^ikalinga iitisa
tidpti sekančiam
posėdžiui.
gyventojų
skaičius
priaugo
eilė rašinil
ir nenmža laiko
komiteto išsprendimą,
kad sos į t a i g ų švilpynės.
t apleis įstaigų.
svaigalais p l a m i pirkliavo,
*
.
? Mat, du jų bloko.nariu buvo
\
124,000.
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Darbininkai paliko darbus
\rki vyskupu i Cieplakui mirbet ir kitiems leido tai daryti
k^f
^
\
Po tų darbininkų skerdynių
išvažiavę su "reikalais" Kilai0
s bausmė pakeičiama kalė- ir jų keli tūkstančiai išsipilė Kruppo įstaigos uždarytos.
Lietuvos * visuomenė
tikrai
llž a u k š u s
rWtt
DEPORTUOJA
VOKIEČIUS
'
*
^
*
*
kieman. Pastojo kelią karei.mu.
^
Dėlto apskrity Lake prohi- suprastų, kas šiandien įvyko pėdorr ir jų truko, kad kairė
Bus atidarytos gal tik po nu
•
GENEROLUS.
Iš dešinės
ir tame viso to priežastis bei 'dešinę nusvertu.
bicija nebuvo žinoma.
momentą viešpatavo viams.
Tuotarpa švilpynės žudyti] darbininkų palaidoji
Juos visus turės patikti di kokių iš to pasekmių tikrai Taalsas: — "O kam atidėlioti?
t. -lomentaliaį tečiaus ta ituolat gaudę.
Išjudino visą mo.
WIESBADRN, bal. 3. - ^ 0
— Jeigu Tėvynę žudyti nusisusilauksime.
delė Dausm©.
kotas np.apnokiwwa.ti džiaugs- miestą.
^
>
staiįę^ esate, — žudykite šian
Bos didelės laidotuvės.
| vokiečių Šeimynų
parėdyta
Rtfmitim žinoma, g U i a M , d i e , „ _ P 3 s i , l y m a g atmptft
mas.
Keturiolika kunigų ap- Į l e i d ž i a m i įstaigų vidun
j
kuoveikiaus apleisti oknpnoIŠVARĖ LAUKAN KLUX gulinčių .visuomenės sluogsnių
mas. ,— Kitas jųbloko narys
spito savo Arkivvskupa, k i e k : j kreiviai mė.gino ineiti spėko- Nužudytų laidotuvės turi į- ^ V o k i e t ^ o g teritorijas,
1
pasiekti sufiku;. tad tų sluogERIUS.
IS
vykti kaip rytoj.
Sakoma,
Toliušis (valst. liaud.) siųlo
vienas ji) norėdami ii iš to t^a ^svaidyti
darbininkų
minių
im
Tarp
kitų
departuojamas
ir
plytgaliai.
snių,
kuriuos
sr>auda
pasiekti
dalyvaus visi Krupo įstaigų
daryti pertrauką^ — Iš deši
džiaugsmo pabučiuoti.
Susi
gen. Mudra, kurį francuzai &-I
PITTSBURGrl,
Pa.,
bal.
3.
gali,
šventa
ir
būtina
pareiga
darbininkai, kurių vra apiei
_.
'
' .
Pakilo žudymai.
nės — "ko gi bijote? Drau
jaudinimas buvo neispasakv
RK
A,™
T>
•
•
'
•
j
,
j
nadien
areštavo
buk
uz
gy—
Bellevue
metodistų
episkoyra: visuomenėje tas žinias gai tuoj sugrys, jau tiktai pu
tas ; Vieni kunigu sale Arki
Francuzų kareiviai pradėjo tKi,000. Prie jų prisidės dar Iventojų karštymą.
palų bažnyčion pamaldų lai gilinti, kad ir tie, kuriems dar
vyskupo klaups kiti bučiavo
ir kiti darbininkai.
Nežinia,
sė valandas beliko iki trauki
nervuotis.
Kiek palaukus
ku
inėjo
16
kaukuotų
kluxerių.
nebuvo
lemia
tikros
dalykų
jo Tūbus.
*•
ar okupantai leis_ turėti to
NORI U Ž H m ĮSTAIGAS Tai pastebė(jęs pryčeris liepė padėties , matyti, — praregė niui ateisiant." — Ir šį pa
paleido keletą šūvių į minias. kias laidotuves.
siūlymą dešinieji atmeta.
Vienas Arkivyskupas šal 11 darbininkų ant, vietos kri
^ \
jiems eiti laukan.
tų ir daugiaus, Lietuvos partai laikėsi, nereikšdamas jokio to. Daugiau 35 sužeista. Po1
Vokie/iai pažymi, jog neži ' BERLVNAS, bal. 3. r Iš
Diskusijos atidaromos.
Jie paklaufiė. Išeinant ke davikams, jos laisvės slopin
džiaugsmo.
Kuomet jo bro to darbininkai iškriko, ypač nia, kas turjės įvykti artimoj okupuotos Ruhro teritorijos
li sntarkesni puolėsi
paskui to jams — judoms suvedžioti
Atidaromos diskusijos del
t 1 * T
V*
•
•
1
1
•
liai kunigai džiaugėsi,
kad pasklydus
ateity,
kuomet
francuzai
turi
žiniai, kad ateina
pareina iinių, kad francuzai kluxerius. Kol sulipo į auto- nebesiduotų, o jeigu dar iki
Mąi. Pirminkfko delklaracijam mirtis pašalinta, 4«o lai daugiaus kareiviu.
tokį ypatingą autoritetą veik gaminasi užimti Kruppo įsm o b n i u S / k e l e t u i jų* nJtrauk
šiol* kai kas -nebuvo
aišku, jos.
Iš karto beveik visi
ku Arkivyskupas buvo užim
tai.
kas .taigas Essuose. Gal franeuFrancuzų
autoritetai ne ti visoj Europoj
4
.
^
keturi'
pažinta
j
šiandie
paaiškėjo
pikiai'
ir
a- valstiečiai'' ir socialdemo
tas mintimis apie j?avo gene- vien teisinasi, bet dar vokie jiems patinka. Prieš jų daf- zai tyčiomis provokavo tų įs t o g k a u f c g
kas per"*vienį^
_
^ bejonių s buti nebegali,
kad kratai su bolševikais užsirašo
ralį vikarą, apie jo likimą. čius kaltina ir areštuoja.* .
,bus, kadir pikčiausius, neke- taigų darbininkus, idant gau
a. valstiečiais''
pasivadinusie- kalbėti: norėta, mat, laiką
Xes vos dar nesenai kun. But
~ Areštuoti keturi Kruppa į- liami protestai.
ti progos prisikabinti prie įs
^ADARIAI UŽPUOLĖ jį Maskvos ir/Varšavos agen kalbomis trukdyti, kad šiame
kevičius buvo paimtas.
Tas
taigų.
PAŠTĄ.
tai išvien Lietuvos pražūčiai posėdy jos neužsibaigtų, jei
reiškė, kad jis turės but nužuFrancuzai turi- otupa^ę di
dirba.
gu šiandie iš Klaipėdos drau
dytas.
delius Vokietijos plotus/Tad
SPRINGFIELD, 111., bal.
Posėdį atidarius Pirminin- gai sugryžti nesuskubtų. De
Dar nesibaigus tam džiaug
užimti tas įstaigas jiems yra 3. — 6 plėšikaij šį sekmadienį J
įkas Dr. Bistras siųlo išklau- šiniųjų užsirašo tiktai 3 : Bismui, Arkivyskupas pagaliaus
menkniekis.
TAS
KLAUSIMAS
BUS
PAVESTAS
^
užpuolė pastos ' vežėją, kurs ' gyti Ministerių Kabineto dek
(Seka 2-j ame pusi.)
/ v
prabilo į savo kunigus.
Jis
SEKANČIAM KONGRESUI.
automobiliu vežė paštą į Chi- laj-acijos, — pasiųlymas pri- j
pažymėjo, jog geras daiktas
BULGARŲ BUVĘ MINISTEcago and Alton ^geležinkelio iruįas.
jiems džiaugtis, kad jo gyvasWASHINGTON, bal.'3. —'torius nors skelbiasi republi
RIAl NUBAUSTI KAL±stotį.
*]Xr%:
Pranešimą xlaro Ministeris
tis išgelbėta. Bet tegul bro- žinoma republikonų partijos kpnu, bet jo pažvalgos šalies
JlįfU
^Veikiai pašaukta policija, pirmininkas p. Galvanauskas
liai kunigai apsižvalgo ir pa-! op o z į e irtė .grupė darbuojasi reikaluose" yra
'.'•'
>
•v
T
•
rw% v •
"1
*
radikaliuos.
TeČiaus (pranešimas tilps atskirai).
« : * Kilo apsišaudymai.
Lietuvos 10 litų
$L0b
tiria, kad jų tarpe n,ėra ge- susirinkus kongresui įduoti Tai vienas iš tų senatorių, ku
SOFIAį bal./S. -Aukžeiafl- p l ė S i kam S pavyko pagrobti 5
Anglijos ster. svarui 4£69
neralio vikaro kun. Butkevi- sumanyma pataisyti šiandie- rie palankus bolševistinei Ru si o jo bulgarų teismo nuospre
^Bučiuojasi su lenkais.
maišus su paprastais laiškais.
Francijos 100 fr.
0.47
čiaus ir skaitytame išsprendi-[ n i n į raokįs^iu „u 0 įplanki] įs- sijai ir kurie nori
Rusijos ndžiu 6 buvę Bulgarų ministeMinisterių pirmininko pra
Paskui
maišai su laiškais
Italijos 100 lirų
4.91
me jo vardas neminėtas. Tai- tatymą, būtent, tame įstatyme pripažinimo.
riai, kurie šalį įtraukė euro- rasta rytinjėj miesto daly. nešimo mėtu,^ kaip jau mūsų
Vokietijos 100 mark. 0-45
gi, jam mirties bausmė -pa- įvykinti kaikurias atmainas,
Mokesčių įstatyme norima pinin kar%n, nubausti kalėji l)a»g laiškų atidaijyta.
spaudoje nekartą buvo prana
Lenkijos 100 mark. ?D020
mu, šiandieninė bulgarų vai^
^
tvirtinta.
^ Ta pati grupė sakosi tą sa- atlikti tas atmainas:
Suimtag vienag
šauta ir tikėtasi, atėgo ir len
Po tų žodžių kambary iš- v o sim ianymą padėsianti dar Grąžinti
atgal
mokesčius džia darbavosi juos nubausti
kai. Lenkai atėję užėmė vi*>-N v7^7. . . . . . .
r , ..,/.,.
nyko džiaugsmas.
Arkivys ir prezidencialės kampanijos už pelno kaupą.
mirtimi.
FRANCUZAI MOKYTOJAI tas pas~ ^valstiečius" liaudi-| ORAUGO FINIGŲ SIUN }
/
kupo nurodymu visi pusračiu programan, kad tuo būdu paUždėti mokesčius už nedaliPAGERBIAMI.
ninkus. Dešinėg girdisi pasi- ]
TIMO SKYRIUS
suklaupė ir ėmė
melstis už kenkti savo priešams, kurie namą bendrovių pelną,
ŽUVO WKADOS SVAINIS.
balsai; kairėje, Atdaras kasdiena (iįtkym?
, PARYŽIUS, bal. 3. — Fra- piktinimo
kun. Butkevičių.
jokiu būdu nenori/ ' pasiduoti, Padidinti mokesčius už pancijos Metimo
ministeris a ž « ^ n « s ir ^džiajjsis pa-1 | m « a d i e a i t « ) nuo_9 w l
BERNAY,, Franciją, bal. 3.
opozicijos liorams.
likimus.
pagerbė du senyvu kataliku A k i n i m a s .
- Iš dešinės |
ryto iki 8 v a i vafc. BOMA, bal. 2. — Iš Vati
Kongreso atstovas Fear iš
Panaikinti visokias slapty- — Važiuojant automobiliu ne
2334 So. Oakley Avenue
l^atėmijimai del gražios komkano užginta paleista pasau ^Wisci)nsino, jau pagamino pro^bes, surištas su mokesčių rin laimėje žuvo Japonjjos mika- m^kytoju. Keičiasi laikai.
panijos: "valstiečių" su žy- Sism^aane pinigus doleriais
lin žinia, buk Šventasis Tė- jektą
dos
(ciesoriaus)
svainis,
pri
atmainyti kai-kurias kimu ir vis& rinkimo proce
dais bolševikais ir lenkais. ^Iš ir litai» per didžiausius LieVARPAI
MOTORU
BUS
ncas Narihisa Kitashirakowa.
vas Vokietiją ir Franciją šiuo m o k e s č i ų įstatymo dalis. Tą dūra.
kairės, pasiteisinimo replika-11
tavos Bankas
OPERUOJAMI.
kartu raginsiąs taikon.
projeklą jis paduos peržiūrėti
Pagaliaus norima, kad mo
ŪKIO BANKĄ ir
— "O jųs ar nebalsavote
ir patvirtinti opozicinei .gru kesčiai butų imami nuo apsi ninkams, kurie šiandie verčiaPARYŽIUS, bal. 3. - Not su žydais del žemės reformos PREKYBOS - PRAMONĖS
CHICAGO. — Šiandie ne pei, kurios priešaky stovi se draudimų ir už dividendus.
čiami įmokėti mokesčius, kuo re Dame katedroje varpai ar- įstatymo. Rachmilevičius bal K
BANKĄ
. , + Tfortnt k a d pinigai butų Lietuvoj
pastovus oras; gali bu*t lie natorius La Follette iš WisTuo būdu ta opouicinė gru met tartingieji dažnai menkai timiausiomis
dienomis bus savo su jumis." — Iš dešinės
B
*Į
ISmokėti DOLERIAIS, reikia
eonsino valstybės. Tas sena- pė mėgina ^palengvinti daorbi- paliečiami.
taus; kiek Šalčiau.
"JŽydaii
brangiau mokėti.
elektros motoru operuojami, i kontrreplika:
1
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6RUM0JA KRIKŠČIONIŠKAI LIETUVAI
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Areštuojami Viršininkai už Darbininky Kurstymą
FRANCUZAI ŽADA UŽIMTI KRUPPO ĮSTAIGAS
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NORI PATAISYTI MOKESČIU ĮSTATYMį

P«I69 KURSAŠT"
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•

•^""BSBffBP

•««• • J Į

MMįįįįįg
33-i* mum.,iįm m,
BB^^Ę

'

mi

n.

«ryy

demoaratai brils#£)ja taip, lyg
kis
V'vals.^);
Vilūnas
'(Bbljfek.mmPH
žvilgsniu
ir
4aog
LtETtJVlV ĖATALlSŲ
vik.), Lapinskas ( " v a l s . % ko <buių galima Kalbine tui už - tai fcutų teteuoj&M, pats papDIENRAŠTIS
lONi-9'D.
Natkevičius (s. L). Kai ms irtesti, bet! šiuo momentu, kad.i ira^čiausis klausimas. Antstolis
Jugoslavijos katalikai tikisi
jų net po du kartu.
Tėvynės reikajai ir likimas saskaito irgi 38 balsus (NebuKJ tuomet Rusijoje žydint su vienybes p a ž i b a parlamen(Tąsa nuo 1 pusi.)
ttba kasdieną išskyros nedėldltnins„ . , . . .
s varstosi, darbo federacija n*'-}Ivo: soeia*ten%6krato Venclavstan pasiųsti didesnį skaičių t u n a s (k. d.), Šilingas (uk.
caroslavijai,
uniotai,
graikų
k -x
Metams
$100
Veidmainių kalbos.
^
^
^
gu
f ^ , l kio ir vieno i š Seimo išstoju
(darbo
Pusei Mtt*
$3.00 apeiga, katalikai, yilko sunkų savo atstovų. Tie a t s t o k « . ( f r > ) i r A^voztiUs
sio boi&eviko, kurio vieton
Kalbų jų kartoti čia neten-l griovikais ir jos laisvės naiUi prenumeratą moksi i&kalno. Lai Kalvarijos kryžių. Jie varu darys nepalaužiamą pravusht- [ fed.j
kandidatas Mandatų Komisj,
*,*i.
ka* tkaitoti ano užrašymo dienos, buvo verčiami
piuvoslavijon Vijai blok*. Tuo keliu bus
h*nes
tai
uotų
Wei|calingos
|
K
a
j
a
i
s
,r
negadės
jiems
Kalboms
prasidėjus,
salėje
^
7
Bt nno Naujų Metų. Norint pennai
jos dar nepaskirtas).
..yi
•
nuversti
\
valdžią,
kur*
tiek
(stačiatikybėn),
buvo
varomi
laimėta
Jfuvos
dalis,'
paskui
įpinto
ir
žygelis
su*
f
h
U
^
^
laikraštyje
aikvoj
BTti adresą rtsada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai geriau- į cerkve klausytų pravosla- visa kova.
ka is Klaipėdos sugryžusiu. TIfi v i s u jį t u r i n i o b u v o a i š k U ) j ^raimihgai Lietuvos užsienio po Maskvos, Baršavas agentai
sia siųsti išpcrkant krastja ar es- ^ pamaldų ir melstis ti3r ca
laiasi.
Įlitifcos vairą vaMė, ir negali
Lenkus pamatę, iš džiaugsmo; kad k a i b o m i s
^ ^
tiktaį
•rese "Money Order" arba įde
PASILIK, TEMSTA.
net rankom
suplojo ir, gal prisidengti ir bent šiek tiek ma jai atimti galimybę tieft
dant pini*nw | registruot* laišką. '4- Uniotus kankinti ta ypa
Pirmininkas paskelbia —
svarbų
ir
laimingai
varomą
Įtinga
misija
buvo
pavesta
ka
DRAUGAS PUB CO.
$i8t, birtų lenkus išbučiavę, bet pateisinti tą judos žygį, kurį
"Pereinamoji formula atmes
"Tąsa.
2334 South Oakley Avenue zokams. Kazokai tais laikai*
darbą
užbaigti.
pamatę, kad svečiai, kurių y- [padaryti buvo pasirengę. Be
ta". Žydai ir lenkai nušvitu
—Neišmanėliai,
sušuko
nepaatliko ir žinomą Kražių sker
Chicago, Illinois
Gahr gale kalbos užsibaigė siais veidais atsistoja ir triunipatingai dau£ buvo, mato, su veik visose kalbose figūruoja
dynę.
Tel. Roo«evelt 7711
T^aimsis.Kmiprurtate H P*a siiajkė, bet savo vietas užėmę tie patys seniai jau nudėvėti ir paskutinį žodį gauna, p. latorių žvilgsniu žvalgosi į vi
r i n g u i W.'L'ALK<\
A i ' » , 1.^».!c- +1»^ »w«
wmsmX2mi i i i i i r ; . *,. u.i» t, r '• Hi-ti.
skelbė. Argi
Kristui ne l^^B^^B^H
Atsimainė laikai Rusijoje. ' našai
akimis tik lenkus sveikino ir argumentai. Pažymėtina ne Oalvanausfeas;
sus. Šleževičius, va-lstiečių va
reikėjo
kentėti
ir
taip
įeiti
į
Ta
pravoslavuos
tvirtovė
ne
Masu dainininkės p-nios V.
džiaugsmu netverdami iš vie bent tiktai Šleževičiaus —die
Atsakinėja GalVanatiskas. das, ir gi atsistoja ir per savo
Bručienė ir O. Pocienė jau Mi beteko carų. Bolševikai cerk savo garbę? Ar neatmenate ką tų, savo kalbantiems drau
draugų galvas maloniai šypso
nos "didvyrio" kalbos dalis,
Min. Pirmininkas trumpai
lane. Italijoje. Pradėjo Studi ve suskaldė. Iš garsiosios ki- pareiškė Mofcė? Ar negirdėjote gams pritardami, šukavo.
kur jis veidmainingai šaukia] } r - ^ k i a i
fr^
^ s u d a r } , . si lenkams, kurie, net gi nejas. P-nio> V. Bručienės "I,a tuomet caroslavijos tik viena Kzecliieliaus ir Danieliaus f
Nors, kalbomis' laiko truk visas pajėgas burtis krūvon,
perdaug jam savo dėkingumo
tai valdžiai džromus užmeti
Ir bemaž pasipiktinosrtt bal dymo reikalas atpuolė,
<Scala" operom profesorius iš liūdna atmintis beliko.
y
bet,
jausmų tesiskubma raikšti. Ko
-^^^^^^^—,
sy jis aiškino jiedviem pra f gera demagoginiai agitacijai kad gelbėti tautos reikalus. mus paaiškindamas: kad- vai
bandęs halsą pripažino kaipo
Tad šiandie pravoslavijos
(Iš deš. bals. "suburei jau* vi,- Įdžios programas tai nėra toks kito tnf fwt tikėjosios, Šleže
našus, priminė kas bnvo pasa
*'kolom turo soprano". (Jeriau'
pasitaikiusia
proga
pasinau
priešaky pakilo Jugoslavija,
sas: — Štai net lenkai ir žy dalykas, kurį butų galinm' vtfiUs sūrimojo ir nusigręžia į
kyta apie jįjį.
šios kloties musii lakštutėm.-.
dodami, kairieji tiktai keliems dai jau po tavo juoda vėliakurią valdo serbų pravoslavų
^^^^^^^^^^^^_
, ienu metu įvykdinti ir kad socialdem^feiratiis ir bolšev iTuotarpu jie prisiartino prie
jų kalbėti atsisakius, kalba laLietuvos
laikraščiai vis valdžia. Šiandie, anot žinių,
kttsf &et ir 6te, ramiausiai lyg
I va, daugiau suburti
nebėrai r 1 v
l u l _ •• •
nn
\ miesteli o į knrį juoxiu ėjo. Ke
fbai daug; Šleževičius (s. 4.J, rJ ko").
siunčia akvvesniu žinių iš ten pradėta persekioti ne vien
'.. _Ir° su pasityčiojimu tie_ jĮ valdžia
savosavo
deklaracijoje
rodo tiktai
siekimus, ,paku butu ateįis stiklinę ^išgėrę ir
leivis
apsimetė
einąs
toliaus.
uniotus, bet ir abelnai visus
Oorfunkelis (žydas) Matulai- sia ranką krikščionims šauk
rių įvykdymas priklauso, kaip nuo bufeto Salin, pypkes užsijK)litinių partijų kovos lauko.
lU't
.(kibar
o!u
draugu
nenorė
katalikus.
tis (bolšev.), Vallcovickas (le damas juos vienybiėn. ( Desinuo bendros pasaulio politi kurti, toeekią, į "Šteževičių nei
Socialistai ir sandarieėiai vie
jo skiil i s su paslaptingu ke
nkas), Pliečkaitis (soc. dem.), nėfj kartus nusišypsojimas).
nes padėties tarp k- nuo Vi domės nekreipdami, keliasi iš
šai pasiskelbė nepadarę bloko Jugoslavijos konstitucija ga leiviu ir kvietė jį užeiti namuo
u
,
Orinius < v a l s t ' ) , Kuzmins- -— Šito, net ir Juda Kristų
vietų Ir eina durių link. Vie
daus aplinkybių.
ar susidėjiino su mūsų tau rantuoja katalikams laisve ir sna. Saulė leidosi ir paskuti
pardavęs, nedarė, pasityčioji
tos priešais
žydais, tuotar- jų savastims nepaliečiamybę. niais savo J spinduliais K raus
Klausimas baigtas. — Sta nas "valstiečių" bnvo bepra
Tečiaus pravoslavų vyresnieji
pu jie netik žydberniauja, bet
vai nudažV vakarį padangę. Iusio šviesybe. Juo*lu nepažino mus ir kankinimo ir žudymo toma balsavimui, krikščionių dedąs ploti,'bet du kart plek
dvasiškiai su konstitucija ap
net pedarė uniją su lenkais,
demokratų pašildytoji, perei štelėjęs ir matydairras,kad jam
Trys šešėliai augo ant dulkėto savo draugo; juodu nepastebė- darbą palikdamas kitiems.
silenkia.
Pažymėtina dar ir Kuzmin- namoji pasitikėjimo formula. pritarti nėra kam, — nurims
Jjo mokytojaus: bet tarnaujant
{jalutinai parodė savo tikrąkelio.
**
Bosnijoj uniotų tarpe dar
ta.
»
ir duodant duonos ^- gyvybės skio išsitarimas, kur jis .pat
s-ias iltis.
— 'Pasilik su mudmit. nes
Balsuoja.
Dešinėj greitai visi atsisto
Šiandien \Vest — Side, ket- buojasi iš Rusijos pasprudę po artinasi vakaras, [r diena jau ir gyveninto vilties — tuomet, virtina, ka<i jie (kairėje) da
virtadieny Bridgeport Lietu pa i (šventikai) jr daugelį žnio baigiasi. Tn ^aipat esi pavar-[ pirmą kartą, Juodu jį pažiuo. bar sudarę daugumą, tyraugai — Už pasitikėjimą balsuoja: ja ir "valstiečiams liaudinin
melagingais
Palikę stalą, tuojaus ,t*o jam iš vietų duoda ženklus, kr. demokratai, ūkininkai ir kams porą paniekos žodžių:
vos Operos artistai koncer nių suklaidina
gęs ir i š a l k į .
pačru keliu grįžo Jeruzalėm kad to kalbėti negalima, bet darbo federacija, — viso 38 — " Judos — Lenkberniai!"
tuoja.1 Paskutinė proga. Pasi nusakymais.
Ir paėmę jį už nuikos^ įsi
Kitur katalikai nebepriimair nakties metu pasiekė mies lis paprastas atviras kaimie balsai. Balsavimo metu jaučia metę, ramiai apleidžia salę
naudokime visi, nes tokių kuivedė į nanms.
tis to nesupranta ir ramiai ma ypatinga rimtis, net ir "Valstiečiai", išėmus Žygelį,
tą.
,
turingą menininku ir daininin- m i u ž m i t i **** k o k i a s v i ^ Kuomet jie buvo prfe stalo,
l r imėa
sau su gėda kal- sau savo tvirtinimus tęsia to "valstiečiai" nedaro pastabų Kvieską, Sugintą ir Lapinską,
kų retai tenka išgirsti musul* i a s ***** V i s u r v i e n i Pra~
darbo federacijai, kad ši bal kurie iš džiaugsmo tik delnais
kolonijų salėse.
Tikėji- s vėtys kurs buvo judviejų ta r- bėjo:
liau.
; voslavat spraudžiami.
.
j nių ministerijoje dirba pfa- pe, paėmė duoną, laužė ir dasuoja su "buožėmis"—ūki trina, lciti matytis, sąžinės vi
_ Argi mūsų sielis nebuvo
Tėvynė
branges
už
partiją.
v
**N-nos pasipiktino kuomet voslavai dvasiškiai su pravos- ve jiedviem po gabalą. 'TuO- užsietegusios munrj^, kuomet
ninkais, kaip tai jie kitais at nimis prie kėdžių prikalti, kai"'Vienybė" prilygino soeialis-; lavSiis civiliais. Vieton rūpin |met g i n ė j ų akys st*rga ptA- jis kalbėjo kelvje ir aiškino ' Kairiųjų blokui ik valiai iš vejais darydavo, bet kaž ko kurį laiką besėdį ir tiktai patų laikrašti prie Hearsto gel-}tis lygiai visai? tikėjiniais, ta siyere lyg iš sapno, kad^sau- Raštą f Kodei mudu jo nepa- sikalbėjus, ramiai, be ypatin- susitraukę, akis į grindis įs-| J l i a tę, kad jau visi išeina ir
T
tonlapių Šlamštu. Labai tei- ministerijft daugiausia dirba lė yra įkopusi lovon. AMi Jįr- žinovą f
N
g-ų riksmų ir šukavimų, kalbai meigę tyli. —i Krikščionys, jie galvas nulefdę iŠ vietų su
s ingai, nes tariant "V-hės'lįaiž pravo^laMją.
P'Jdaiuu, išbalusiu atsfcl^rf.irj Mokiniai budėjoy NVi nt>kve- dešiniųjų atstovai: Bičiūnas į nors ir liūdni jų veidai, bet kilę išeina.
4i
žmlžiais, jei jau tokius (bar-i Kn>atijoje ir Dajmatijoj ka- pažino Tą kurio nesuprato ir ptėlėję atpasakojo visa kas at (k. d.) (jo kalba tilps atski- rimti ir su rezigUac. (nors aiš("Laisvė").
berį išgėdinusį mergaitę) rei tai i kai gyventojai neišgali iš kurį šmeižė. Nespėjo jo nei pa sitiko ir ką Jėzus jiedviem sa rai), Šilingas ir Ahubrozaitis. j kiai mato, kad priešai juos
kia garbinti jmveikslais ir laikyti savo dvasiškuos ir jf6» bučiuoti, Jėzus išėjo Ls namų kė ir kaip juodu jį pažino be šilingas, kars-fai ir nuoeir- atsvers) balsuoja drąsiai ir
6 ŽUVO ITGNUKALHY.
statyti ""žinių" vietoje, tat iš-'likimu nesirūpina Jug^slavi- ir dingo.
/
__»_
laužant duoną. Į sią naujai džiai nurodytlamas' į dabartį- rankas su pasididžiavimu ke
^ ^ ^ir ^matomai
^ ^ ^jaučia,
^ ^
HONOLl LU, baL 3. — Iš
Juodu jo nepažino nei is vei tvirtinamą žinią daug balsų nių laikų Lietuvos gyvenimą ^lia ^aukštyn
tiesų mušu kultūra serga ne įjos valdžia.
Jugoslavijos katalikai iš nie do bruožų; hei iš žodžių, nei iš kartu šaukė:
pagydoma liga".Bct 'N-noms'
momentą, šaukiasi j "valstics kad balsuoją už Tėvynės rei-[Nani salos pranešta, kad bunerupi lietuvių kultūra, lai ne k ar negali sulaukti sau pagel- akių šviesos, nei iš balso skam f — Taip! Viešpats tikrai pri čių" sąžinę ir bent kaikuriam, kalus. ,
rys įš 6 japonų užėjo ant Hasisieloja '"Y-bė'\ "X-ny" so Įbos. Jie patys vieni tari ves- bėsio. Bet užteko kad jis paim sikėlė-, jis pasirodė taipat ir bent trumpam laikui kviečia
Pas-igirsta pirmininko bal- leakala ųgnekamio viršūnės ir
cialistams doleris brangesnis ti kovą už savo likimą. Taijh, duoną, kaip tėvas knrs va-f Petrui.
Turėjo žū
juos susiprasti ir nuo Lietu .^a.^ — "Kas prieš!" — Kaiku- tenai pragaišo.
už tautos dorinimą, jie ir nuo kovai reikalingas pačių kata [kare dalina ją vaikams, suhrgt Pasilik su mudum, nes divnal vai pražūtingo žingsnio susi rię "valstiečiai" dar labiau ti ugnekalnio žiotyse.
dija savo skaitytojus prosti- likų susipratimas.
j to meilės ir šeimyninio el/^- eina vakarop. O ai niekuomet laikyti. Atsk Ambrozaitis kri susitraukia ir, galvas nuleidę,
tucinėmis
sensacijomis. Jų
si0
Theodore Kirsch,
ImYęi
«L
r^iv
»...
i .- i ^ i a l \ k u o m e t < i T ^ i n i s ^
" • • » « • vakarienbuty/žmonija nebuvo taip reikalin kščionių darbininkų vardu pa nedrąsiai, bet visi rankas auk
karabu#I)ovy,ras
paskuti.jgas jų uebe^e, jų .jėgos buvojjuodn galop jį pažino, jo s^-fga atkartoti silpno tikėjimą reiškia: kati, nors darbo fede- ščiau peties pakelia; žydai ir privatinis buvusio valstybinio
niu laiku pa'tvirtino/'*V-l>ės" j i&sklaidintos, nebuvo stiprios I žeistas ir Jai minančia s rankAs žodžius kaip šiandien.
racija \ir nepilnai yra paten lenkai su arogancija, kiti gi prokuroro Crt>we bailifas, iruir visų šviesesnių žinonių prie vienybės. Bet atėjo laikai, kuo — rukai prasisklaidė ir susi-i Šiandien..
kelia
rankas žudytas jo cigarų krautuVtėjėT
kinta šio Kabineto veikimu, šaipydamies
met katalikams reikia turėti dūrė veidas veidan su PrTsikėkakštą.
(Bus daugiau)
darbininkų reikalų rupinimo aukštai.. Bolševikai ir sočiai- '609 Indenpendenee boulv.

JUGOSLAVIJOS KATALI aukštą susipratimą i r per $į
žengti vienybšn.
KAI
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Dr. J. f otoraitis.
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LIETUVOS ATGIMIMO
LAIKRAŠTIS
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1885—1925.

f.

("Aušros" 40 metų sukaktuvėm* paminėti)

:
Į

-T ąsa*
Taip augštai pastačiusi senovę ir |
g a r b i n e s sentėviu darbus, ypatingai gur
kiu AnŠra ir vi^a. kas su ta senove rišai

si ir ją atmena: visokias praeities pa
tirinn*Ius. liekanas, dainas/ pasakas ir ža
da jiems vietos duoti savo laikrašty,je.
Toliau Aušra žada duoti žinių iš gam-1
tos mokslu. iŠ agronomijos ir medicinos.
Tiek Aušra žadėjo duoti ži»ių iš vi-Į
suotinojo mokslo.
Pasistačius sau į akis tautystes idea
lą. Aušra tiuėjo žiūrėti ir į tautos reika
lus. *'Pci>akodami apie praeitinę senovės,
mes nepraleisime progą nepasikaH>ėję MI
skaitytojais apie reikalus mūsų tautos šio-;
is gatrynė.je''. Iš tų i*eikaJų įžengiamajame
straii>>nyje tik vienas yra arčiau pažymė
tas: "kad Lietuvoje lietuviai mokslą ir į
t\\ švietimą
lietuviškose
mokslinyčiose
*

i

-

t.

-

f

i

gautų. Šiandien mes visi gana gerai nu
manome, jog iškalos (šinlės) su svetimo*-

mis mokslo kalbomis daugiausiai į t e f ^
vius paverčia
naverčm įi svetimus ir Atskiria
*;.»
atskiria vvai
kelius nuo jų gimdytojų".
Apie kitokius lietuvių, kaipo tautos,
reikalus programoje nieko nėra jjasakyta.
Iš vėlesnio Aušros veikimo matyt, dar koki reikalai jai rūpėjo: spauda lotyniško-|
mis raidėmis, lietuviška kaiba bažntčioje
ir teismuose ir apskritai kultūros darbas:
ligonbučiai, bankai ir t. t.
Apie politikų programoje yra pasaky
ta tik tiek: "mes nekhudyfeiajp* iš pradžių
ir užrubežinės politikos". Aušros veikimas
rodo, kad ji prįeš šitą pasižadėjimą neprasižengė.
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-
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Ypav tos eilės išreiškia Aušros'veikimo
Hm.lu
r^^^^^,.,,.,,.
^.:„
_apvilko'
..:,u d
+: ..
dvasią.
Programos
mintis
jos liūdna poezijos forma, ėn>& garbinti
laimingą
praeitį
giedruotose
padangėse, garbingų sentėvių darbus atmint
nedėkingien* vaikams, su skaudančia širdžia raudoti nykstančios kalbos, augštyn
keliant jos senumą ir gražumą, gfaudihtis
ir Verkti del dabartinio Lietuvos panie
ki ninio ir kalbos sunykimo. Jos padarė
intekmę į vėlesnius Aušros rašytojus, y-\
pač poetus.

/

•-

\

* - * — ^

i

i

I
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slapyvardžius, bet vis apskritas-|ų skait-.
liūs galėjo siekti kelių dešimčių.
Bašydami, jie visi taikėsi prie Aušros•,
programos; jiems visiems rūpėjo inkvėpti tautiečiams tėvynės ir kalbos meilę, at
gauti spaudą, pakelti'apšvietimą ir kul
tūrą. Savo raštų jie suteikė Aušrai ne po
daug. Raštų daugumu nė vienas jų negali
lygintis su Basanavičiam ir Šliupu, tuodviem uoliausiais ir darbščiausiais jtfS rft
šytojais. Kai-kurie . pasirodė vos kokiu f
vfenti straipsneliu, pirmu eilių bandymu
ar bent kokia žinute. Didelės Vertes, for
AtJFšROS RAŠYTOJAI. ISTORIJA,
mos tobulumk) ar kalbos gražumo Aušros
PAKRAIPA IR ĮTEKMĖ.
straipsniuose ieškoti negalima: visa jų)
i. toiyioijai.
svarba yra ne literatiškame tobulume, tik
Tokia yra Aušros programa, kuri$
pirmame numerytįe D-ras Basanavičius sa
Aušra pradėjo eiti, turėdama vos j olvasioje, juose išreikštoje. Pateko į feu$rą
vo "priekalboje" yra padavus. Jis y m kelis rašytojus. Laikui slenkant, jų skait- n e t tokių netikusių raštelių, kokrų dabar
atsargus, sraarkii| reikalavimų nestato. liūs vks ėjo didyn ir didyn. Jauni jos skai- ^ v i e n a redakcija nepriimtų (1).
Kalbos tonas rodto, kad prie įvykdymo tytojai studentai ir gimnazijų mokiniai
Aušroje yra tlaug eilių, tik jos tūli
ne
vienokios v e r t ė j kaikurios |«asižymi ti- *
savo tikslo eis tiktai ramiu butJu, vengda laikė sau garbe ir pareiga siuntinėti jai
ra
mas ką nors užgsauti. Tokio veikimo prie savo straipsnius ar pirmus eilių bandy- f ^ i poetišku inkvėpimu, karštu ir pra
žastis yra to laiko sąlygose. Kad tik tokiu muš. Jie smarkiai didino mažą pirmųjų j kilniu jausmu; kai-kurlos neturi savyje
Uė trupučio poezijos, ir geriau nutų bu-f
būdu garima nuvo veikti ir šį-tą pasiekti, jos bendradarbių,būrį.
Y
Del suprantamų priežasčių rašytojai'po ! ?> & ^ętių likusios visai nespaustMntos.
rodo Šliūpo elgimasis.
j
č'm išdėta Aušros programa rttdd, ko- f raštais savo pravardės paprastai nede Tarp poetų buvo du Kondratavičiaus ver;ražia gįrva
gyra kalba ver-f
verkios idėjos jai rūpėjo, ir duoda pajusti davo, tik pažymėdavo kokiu slapyvandžiu tiku: Kun. Norkus gražia
jis Aušroje nepabaig-1
truputį tos dvasios, kuri ją gaivino ir ku arba viena ar keliomis raidėmis. Tų •tfe'f^argyri", tik
ri jai ypttč-yi^L eharakteristiška. Ta ctva- skpyvardžrų visoje Aušroje yra per šim^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^M
1) Pav.: "Tyla, g-eresaė byla" — fanatHka* tnsia jau yra iŠreik&<a pirmuose dviejuose t ą . Kmi e k TS t l R r o [>UVO r am š y t o j ų , SUnkU I manymas išpardųott žemes ir visiems lietuviams ift^ ^ ^ ^ ^ Nors
^ ^ ^ ^ daugelis
^ ^ ^ ^ ^ ^ jų
^^^
^ ^ ^ ^tUrėjo
^^^
sfltraHstĮ^I J Ameriką. "Vfduržeminė ap|Valgk" -~
Aušros numeriuos© išspauzdintose eilėse. ^susekti.
po^ ^kelis
raSytojas pats nelšmaito, ko jis čia nori, .- A, 18J«.

tas; daug už jį daugiau vertimų patiekė
TrUpinėlis-Arminas, tik šiurkštesnėmis oilėmis. Bemaž visos originalės eijės yra
patrijotiškos: įvairiais budais garbina
kalbą ir tė\rynę arba dejuoja del jos su
nykimo. Eilių daugumas ėmė kai-kurieirH
mgristi. Kėkštas-Mačys, pats eilių rašy
tojas, ėmė šaukti, kad lietuviams, var
guose paskendusiems, ne laikas dainuoti,
ir ragine rašyti rimtų raštų, keliančių
medegirtę kultūrą, kuri išgelbėsianti skęs
tančią tautą. Iš to kilo ginčas. Poetas Sau^rveinas, pripažindamas materijalės kul
tūros reikalingumą, išrodinėjo, kad augščiau reikia statyti dVasios/kultūra; todėl
poezijos negalima esą niekinti ir vyti iš
tautos gyveninio. "Kur tautiškas gffKstlš
Jrra, ten yra ir tautiška pdėžija. Ir kur
poezijos flėra, ten ir tautiško gyvasties jau
bus gates" (2). Mačys, atsakydamas, tru
putį nusileklo ir pripažino, kad poezijos
tautai reikia, bet materijalę kult. vis augs.
statė už dvasios kultūrą (3)! Nežiūrint į
tai, reikia pripažinti, kad poetai nemaža
prisidėjo prie gaivinimo to idealo, kuri*
rūpėjo Aušrai: ^jie, ir rauctodami del žu1
vanč4os
ateities
^ ^ tevynės
^ ^ ^ ^f ^Švietė
^ ^ ^ geresnė*
^^^
vilčia. Pavyzdžiui gari butt t Uės Audra
2) 1^. 1888, S ^- 4.
3) A. 1888, 16f-~ 164.

(Tąsa sefca).
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AK ŽINAI TĄ KAD
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Lietaviai Daktarai

IIT»IB1TI«

•;•

PINI6US LKHIV0N

Daugumose Europos kraštuo
se, jeigu nori pirkti ftama. žeNuaiunčia
nal&fe ar kokių br«ngenyįa^ kai
- perpo 'ftžmokesti reikalauja auks
vietoj požemių pifilgų, be
visu'ornet priima AmertkonižDotariais ir Litaii
kus pinigus nežiūrint ar poPigiausiai ir Greičiausiai.
periniai ar atlksinial. Ir visi
(stengiasi nors kiek jų f^Mgyti
Visuomet fcaiMte per
|<Jel apsaugos? Ar žinai Kad
fitelmar ci^iretai dtioda koky [CENTRAL MANUFAGTUR1N6]
bę o kiti cigaretai dUoda kie
ky oę?
DISTRICT BAIK

^

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos nariai.
v

IR * » » * ( > .
jėgafc F^deracijjoš, skyriuj ga- STAMBUS š t . KA2IM1SRO
7041
i
les neapsakomus o*artyuq nfcDR-JOS NARIAI.
Gary, Ind. — Velykų ryte, veikti, tautai, Fažhy&ai ir
PasvI&ilittfnTafi.
Prisikėlimo nrištos feuvo iš- vietinei kok>hįj*i. Dar prie to,
provideno7^T
5r** *aa> A
kilmingos, bažnyčia 'bitvo gra
r!
, * kiilevičienė įsirašė < amži&uo.
t - x
T. '
žiai išpuošta. Žmonių prisi vms visuomeniniame darbe.} sius
sv. Kaz. Dr-joM narius ir
1112 W. 35-tk St. Chicago.|
rinko pihia bažnyčia. Atsilan- Tai butų
didelė
pH&pir
įnlokėjo $20 katalikiškosios
Dr. Anelė Kaushillas D. C. Toms Tiri $7,000,000.06
kė ir foedievukų vadas sii savo lis kuA. Meb. MartiSiumii, spaudos sustiprinimui. Jos vy
CHIROPRAOTOR
•i ™
•• •
**
=
pakalikais, kasžin iš ko, ar iš kurs yra klealistfet* ir remia vi ras pirmiaus įsirašė amž. naGydau be ©peraėŲtf W Re syduolin
Barbora VaSkiutė.
visokias staigias ir kroniSkas ligas:
sinaisunio,
ar
del
veidmainyshokirts
kilnius
reikalus
ir
pats
-o
-v
.»
.
.
1
nervų,
Tė\raiatfžni4, paralyžių, nakfinj
:
l
3187 So. Morgan Street
» ,. . , . , . , ,
n u ir davė -bona. $50. Kun. J. Pasizymąjusi visuomenes dar- J^tm*****, <n«rt ir yiėas kitas 11tės.
m o t w
CMICAGO, fLLDIOU
l^n^rrvia
t A w hnim
T*iAna«xr i 5 1 g**' yyT^'
t i r Vaikų. P a t a uoliai darbuojasi.
. v
A , .«
• iiiitUirtti
i
buotoja, kun kovo mėnesy is-Jrtmj!l! dykA!
Senai yra nutarta s**re4gti C*PW«w irafiė *avo tėvelį Lie
Valandos — I Iki 11 » rytoj
nkyti savo tėvy. 3159 W. 11 St., kampas Leavitt St.
Nesenai čionai mirė taip sau
po plotų B iki S rak. Kadeliomlftt
Telefonas Roosevelt S135
Akulevicienei
didžios
Kun.tariu
Čaplikui
ir paK.
Vyčių vajau* prakalbas, bet tuvoje.
iPECTALlfTA*
nieko žmogelis, fe. Žaramskis.
»
Valandos:
8:W
iki
9
p.
m.
Nedėlioj
nę
Lietuvų.
^
to ligi &oI nepadaryta. V i e - | d * k ° s ir agarbos žodžius.
• iki 12 a. m.
Per
daugeli taetų vidujii
Buvo palaidotas gražiai, baž
cronlikų ligy, vyrų ir nioterų.
_ • • • - - - - * - - - - - ** * *•-- nas komisijos narys išsikėlė į
Prfe
pragok,
visJ^ms:
kunlnytinėmis
apeigomis.
TeL feoolevard MCO
iTefnikite patesttfotų raiste, kttkitą kolonija gyventi, o iŠ ki gaiiLs, garbes, tikriesieims, am
Įrie gali but ne ntto t o i Mgos. Pi
DR. A. S. KARALIUS
tų nieko negirdėti. Kad tikžiniesiems, metiniams Šv. Kaz.
ikmingas išgijimas prigidi ai
Šv. Kazimiero dr-jos susi
Lietuvis Gydytojai
suradimo tikros priežasties ligos.]
nepražiopsotume.
Dr-£>s nariams, šky'rtaiKS, ka
>
3303 South Morgan Stmt
rinkimas įvyks ateinantį sek
ftntrf egzamftruoju Kraeja, šlaptrChicago. m .
talikiškųjų
laikraščių,
redakci
Įmą.
su Exray. Gydau su radiinn^
madienį, bal. 8 d.
Vietiniams biblistams jau joms ir Visiems katalikiško*
srum Ir elektra.'
«'
ne kas. Kai-kurie btjojr savo spaudos rėmėjams ir rėmė
"Draugas" yra čionai pla akių viekai parodyti Mat jų
•fisas ir Lai
joms, išreiškiu širdingiausius
čiai skaitomas ir vis daugiau vadui, afba kaip kai-kurie va
3101 South Halsted St.
pasveikinimus ir geriausius
1900 So. Halsted Str.
žmonių užsiprenumeruoja jį. dina jį <<kunig^l,,, prisigėrė,
[Valandos: nuo 10 iki 4 po pl<
linkėjimus &V.Vefykų.Kristaus
Tel. Ganai 1118
Tai kurgi bedievukai nešėls. nuvirto nuo suolo ir buvo iš
r ai.: 10 ryto lkl I I po ple*.
tfuo 7 Hci 9 ral. ritk.
gi iš numirusiųjų PrisikėKmas
B iki 7 ral vakaro.
lis: 10 iki 12.
Dėlei to net jų barzdos pra spirtas lauk iš smuklės. Tai
Tai.: S lkl 4 po platų.
tepai^lie
nrtfsį
dvasią
A
r

4193 Archer A ve.
Yards 1119
dėjo plikti.
jis tokiu pasielgimu suteršė gingai platinti katAHkiškąjų
Tel. Lafayetts • • » «
visų biblistų mokslą.
•X
spauda.
Žadama čionai, arthhoj atTėl. Bl^d. 5052. tfakt. Canal 2 1 l f ]
Exbiblistas.
Su
aukšta*
pagarba
Tel. Canal «57, Vak. Ganai t i l t
v ity. surengti smarkias pra
tt. V. A. ŠIMKUS
Kun.
iPetras
KaSdittkas,
3201
s o . Halsted St., Chicago
kalbas, kuriose butų plariai
VAKARAS KONCERTAS
Valandos:
Nuo 10 fkl 12 diena,
Šv. Kaz. Dr-j6s Generalis
išaiškinta Kat. Federacijos
nuo 1—J po pieta, ntro 6—* Tak.
DARBUOJASI
Lietuvis Gydytojas Ir
įgaliotinis Amerikoje 59 W.
Nedėliomis 10 iki 12 dieną.
svarba
ir
Kat.
spaudos
nau
^ • * ą * » ^ » ^ r » • » • — » » . ^ mm
mm.mm.m,m,,
Chirurgas
6-th
So.
Boston^
Ma<>.
Turkiškas Tabakas
da.
I t t l South Halsted Street
Philadelphia, ^a. — Kovo
Red. |jr!©rm«a#. ~ Gavome
Valandos: l t iki l t ryte: 1 lkl 4
25 d. &v*Jurgio par. svet. buvo
po pietų: I lkl t rak are
suvėlintų.
Valenttae Dressmaaing
AI yra tabakas su geriau
Jau ganėtinai draugijų pri M lomus Vakaras, koncertas.
siu kvapu ir skaniu, at.
Telefonas Seeley 1«4S
klauso prie Kat. Federacijos, Vraidino p«nkių veiksnių dra
vtežtaa
$ąr
3000
ntflių
sausžėMoko
Siuvimo, Patternų klrSUNKIAI SUŽAISTAS.
,
imo,
DeslgTiin*
blanlul ir
mįo ir jūrių, ir stterattad f
kad suorganizavus skyrių. Tik mą "Pitoto Duktė ^
f
[mama.
Vietos
duodama
dykai.
A. Michnievicz-Vidikiene draugijoms reikia išrinkti at Žmonių j vakarą prisirinko Brooklyn. H. 1f. — Jis pats
ĖKUttAR T^RKISH OIOA)iplomat. Mokslas lengratt at-1
RETTES.
įokejimals.
Klesos dienomis ir]
stovus, kurie suėję atlaikytų gana dmig. Tarp kitų buvo rašo: *'Aš, Ignas \anagas, e[vakarais. Reikalaukit knygelės, j
ĮBitnlo Ir Naminiai kursai Skrybė
l*urkiškas
iTabakas,
taįpfi
yrą
susirinkimą ir sutvertų Fede galima pastebėti ifemažai biz su automobiiiaus sunkiai su
101 S. Halsted S t
lių Taisyme. Norint informaciją]
geriausiu ir brangiausiu del cdracijos
skyrių,
kurs
butų
kažeistas,
bet
ir
sirgdamas
džiau
[rašykite
ar telefotraoklte.
nierių. Veikalas buvo pagir
ampas 31 gatve
«uret%. HlI-MARAi vTa padu
SARA PATEK,
hone Yards 1119
bti iš 1007o tyro turkiško Ta•iattMattaMMni
talikų veikimo centru. O reta tinai atvaidintas. Solistai-ės giuosi bostoniečių lietavrur
lena/ue ofise su
y II' - • • > . . . i »n 'ii • l i n u
i
. I I
ii»ft
bako.
•.*
kolonija turi tiek tokių vėifc^ matyt buvo gerai prasilavinu katalikų išmintimi, susipratiDr.
J. F. Van
Palng.
PKU, kurie taip gausiai remia
llų, išmintingų katalikų dar sios.
20 H3BLMARŲ kainuoja trupu
Telefonas Yarda 11SS
Sąžiniškas pa
tį daugiau negu 20 papraStf
kataliku, spauda ir skaitlin
-STANLEY P.
tarnavimas
prie
buotojų kaip CJary. Jie subūrę
Veikale
roles
turėjo:
Piloto
eimdyrao.Visoki pa
tigsfctoį, o ttė yra verti keliegiausiai r#5osi į Šv. Kazimie
MAftUTarA
patarimai dykai.
m^m^mm^mmtf
——
likf
kartų
daugiau.
duktė'
(8
metų)
—
M.
Mic
(
Valandos: nuo 7 ryto. iki 12. nuo
ro Dr.ja Kaune. Tegul Dievas
ftORTCB IR
6 iki 9 vai. vakare.
kūnai te, Piloto duktė (18 me
Balsam uoto jas
HELMAR yra supakuoti Me
laimina tą jūsų šventa darbą
•*•" ™ ~ ~ "
TTzrių automotise skrynutėse, kas apsaugo
tų) — O. jPranekunaitė, Klpir man, tos Dr-jos nariui, bUs
visokiems
ja juos a«o susilauiymo ir sud«ea — E. JMicktmaitė, Lea —lengviaus sirgti, o jei Dievo
simaiikyino. Papraati ^Arėtai
GYDYTOJ AB UL CHTRtrRGA*
einama.
E.
Mieknnaitė,
Rebecea
—
A.
yra supakuoti į pundelius.
LIETUVIAI ADVOKATAI
444J So. fFeatera Areaae
tokia valią, tai nebijau nė mir
Telef. Lafayette 414«
Kazelf;kaitė,'Arfa — T. Dam ti, ne>s žinau, kad h- be maf Hi ; v |33i§ Aubwat
AfSlBttKK ^
brauskaitė, Livija — J.N Bri- nęs yra <Jaug Kristaus moks
fc
•aa»4oa: #.11 rytai*. 1-i pe
vt. Cbkago.
pietų rr 7-f rakandą KedėldleIR
VĄRDĄ_
S. W. B A N E S '
olala tiktai p o pietų 1 iki f vai. daitė, Maksija —^ A. Uimkai- lo platintojų, per katalikišką
| . . j . « . . i . < « . ' » * » » « « « i ' < • • mĮĘ
tė,
Agrippįna
E.
Matulaitė,
ADVOKATAS
S. D. LACHAWIC2
A.
spaudą.
išdirbėjai
augš7» W. Monroe Street
s
LIETUVIS
U
U U V I i n 6RARORTT8
WBM»Wl»»MB
čiausios ryšles
Iris — E. Batčiimaitė, Appija
Roora #94 - Telef. Kandolph 2900
r
2314
W.
83-rd
PI.
Ctoica*o, m
Su pagarba, 4-i *
•Tnrkfak^ ^
Reald. fel. t a a Bare* IS04
Vai: Nuo 9 ryto iki "
,> po piety
T.
Dambrauskaitė,
Ligija
Patarnauja laidotuvėse kuoplEgyptiSkų
<>«•« tel. Boalevard I t t t
Vakarais: 3203 So. Halsted Str.
Ignas Vanagas.
Staoala.
R a š a l e meldan atsttan' Ctfcaretfc
Tclcf. Yards 1013
— O. Norbutaitė, Ruflja —
kti, o mano darbą bosite nlga&v. Kazimiero Dr-jos amži
ČJhicago.
nėdlntl.
Tel. Ganai 1 * 7 1 — i l t t
J. Briedaitė, Bubi ja — V. Rar5įjįm
m
•
'
»
»
•
•<•
»
!»,»•• • » • » » » • • • • • •
nasis narys, 71 Hudson Ave.
ttrSAH GYDYTOJAI tff
kaitė, Servija — K. Augait«,
CHmiTlGAa
Brooklyn, JĮ. Y.
Steiki — K. Velenaitė, Fausti
TelefooM Boalevml 41M
•pecta#Jt#a# Moteriške, t f r l s k n
11 i. įsiiaOTii.TtfV ---i - .
Faffcg fv visų ckronlikų Ug%
na — A. Krisčidnaitė, AntoHia
— —:\->
6ffa#k: SSS* a>. Halsted m.
NESUMAIŠYKITE LATVI
A. Rasaiskis
A D V O K A T A S
•ai.:
11—11 ryto: 1—t # 0
— E. Atetiunaitė, Tulija — O.
#OS SU LIBf UVA •
pfet, 7—trak. Ne4. l t — I I d.
Narbutaitė,
Nanws
—
A.
Rim*
Patarnauju lalRea. l i t i Independente Blrd.
Ofteas Didmiesty j :
•
n
kait?, Syra — L. Baranskai2d South La Salle Street
tavėaa
krikaSusinėsimų Departamentas
tė, Dvasios — K. Augaitė, V.
tyiiaas ir kitnoKambarfe 53©
8»r.»»>i
r.,i.,
> • •i . ^ - «
tspatfzdmo
sekantį
pranešimą
Telefonas: Central t t # t
Račkaitė, M. Kortser^intė šo
is Postai Bulietin, Fe*b. 26^
rakarais 3223 S. Halsted St.
kėja
—
J.
Kottcevieiutė.
1923.
.
; 3307 Auburn Ave. Chicago
Telefonas: Yards 4tSl
Dar
buvo
ir
daugiau,
motePerkėlė savo ofisą po munerfn
Nao laiko (sausio 2, 1023)
n;, vaideiycių ir skoėjų.
...
. .
į
#ist so. asHiiAiny ATSOSVK
—— dfc^jį.
iifcs=fc
T> * —
•, u
^1 kuomet \steigta krasos piai;
SPECUALISTAS
Režisieriumi^ buvo nenuila
glaiškų (morrey order) susita
TeL
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
taiitis darbuotojas Sim. KvietVai.: ryto nuo l t — lt: Šuo r—i
rimas tarp Su v. Varstytbių ir
kus. Prigelbėjo jam I r kiti
A D V O K A T A S
po pietų: nuo 7—8: M vakare.
Latvijos, gauta daugelis krjaNedėliomis: l t lkl 1.
Abstraktai egaminnojami, pinigai
mokytojai-jos.
Kaipo Hėtnvys, lleinviams
Telefonas Drfesel 3 8 M
ant real estate skoliname.
sos pinigl^škų aplikacijų į
BOJtESofIO'
*M p*mmmm MIK*
OFISAS DIDMIESTY
Dabar lietuviai PbHadelphiLietuvą,
ir
daugelį
sykių
Paš
KAMBAftYS 1104
M. VUIKA
»»»»!»»»»»»»»*»••<•»» » » » » i » y
joj daug aukščiau yra pakilę
Cnamber of Commerce lil&g.
sus w. i
to viršininkai priima, nes jų
1SS W. Washingrton Street
negu
pereitais^
raikads
buv^o.
Telef. Fraskltn 117«— 4945
mintyse abi šalys sumaišytos.
TAKARAT8
Daug tame yra pasidarou^ta
Gal dėlto, jog',daugelis žinoPassaic, N. J.
Bal. 30 d.
9*M* 80. Halsted Street.
otisas Dr. O. M. CHaaav pa*
( B a s l e Music Co.)
knn. kleb. f. Žimblio. Vargor ei na f ran kas Dr. Cnas, Sagai.
nių Vadina Ijietuvą kaifpo Lat- 1923. m,; algos pakeliamos įioTelef. Boolevard #737
tento Ir partnerio. Vlat stanejt
nhiko
mes
dabar
neturime,
pažjstaral ir draugai aplaikyi
vijąj Litavą, Lietavą, ^r Lieu- so dirbtuvėse: Botany Worsapžiūrėjimą ir -gydymą kaip U
bet ir ta spraga bus užpildy
) LINIJA «Bro«dvay.
>advc\y, -Nėv\&rk.NXa#
Nev\ork.N?£4
ano paries Dr. O. M. j j ą
ted-Mills, The Forstman &
tavą.
ta. Kun. kl&b. žada parsitrau
TIESI .
t i 4 » So. M o r g u Street
Reikia atsiihiui kad nors Huffman Mill Co., The Gera
Ofiso •alandoe: Nrfo l t ryta]
kti gerą vargoninką r§ Lietu- Snv. Valstijų krasos piniglaišKELIONĖ
i 1 po pletu. nao I lkl T
MiHs Go*, New Jersey Worsnuo l t lkl T po pietų,
vos t a d a mūsų kolonija d a r | k a į %nwkami
i ^ m (1^0,
t«xt tPrinting , Oo. ir P'arfleld
Telefonas t a r d ė tS7
VAilUOKTT TUBL PARAJTKJŲ m
aukščiau pakiis. Laimingi mes ^ i j a y L a t v i j a ) , n e r a
r
> T i savin
, n Į . . - _ M.Atm
tVbolei* MiTls. E>ar nepaskelTIESTC
KJEL1TJ
įįį-.m.m.m.m.+.m.m,m~m.m.m~mm~m
II • II I • B mM
kad turime darbščius mokyto- k r a s o s ^ ^ š k ų . susitarimo
lietuviai valiuojant t PUlavs> apleokU
biama kiek pakeliama.
Lenkų juosta (kartdorius)
|jft*
feei
moky;o,)as,
o
ypač
f
gu
UefmįL
isa
Tremia
Klesa Padalinta i Kambaritts
AJeks..— Ar tu-mūsų susi-'
eteringąjį B. Kvietkų.Mųs a+
tnt. ^ic
PorfItB ^^^
Ant fcjv, 4-H*, *>*ų Ir a-aO* l o v ų
1
•YDVTOJA8 I R OBSRCROAi
. S. POtOtflA
Baland. 11
žiedavimą užiaikai paslapty f
e4tis šviesi. Optimizmas.
J. P.
4431 e< aakdanal Are.
8.
S.
LrTLAHL\
Ge*. B
•
alM v . . ! , ema
Onytė.
—
Taip.
Visos
mergi
Trečios Klasoa Kalaos {:
Kai-kurios Naujos Anglijos
Lawyer
ftAMftUBOA f t t o ^ i - PTIAAVA f l M i M
•
M
.
T
a
r
i
*
§#§4
UBTTVTS ADVOKATĄ*
Georgetown, TA. — Vas. 21 vimų aiudinyeios nesenai savo nqs, kurioms, pasakiau,^priža, ir LEferOJU M1M
OFISO VAI^-r
Dlen.: H. 514-51«-1#7 IT. »emr
irakor.
ir Jlaių I f f ^ l L oria savo a**ft.
t — l t T. ryto* 1—i Ir t — I r. v.
&.
mirė
angiekašis,
Kaz.
I^ordarbininkams
pakėlė
algai
dejjįo
nė
žodžio
apie
tai
neprasi
1
borą Str.
Tel. Randblph 6584 '
M e i l ė m i s : nuo l t r. ryta lkl
Vakarais: l t 7 M 8. "
1
vmL p o platu,
j vadaitis, 51 mC ainiiaus.
112% nuo§,
*
|
tarti.
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A.

kytų žmonių raitai ir žinutes CJMTO, BĮ. , fį
|Jueiluenė, E. • Krasauskienė, Norbutas, M.'S. Gnalak, Peter
j iš n*aSų veikimo. Tik įsivaiz- ; Koresp. - V. Galiate, 4509 7 ^ . 3 ^ ? ^ ^
S l J & Ž ? Walter, S. Zbiegien, W. Ja(moksleivis), L. Budvilienė, ^reckienė.^
dinkite,! Šveicarijos universite So. Hejmjiage Ave.
Tstmllanilinis Mkda priitMielt:
J. Mickevičienė, B. Povįlaitė, Smulkių* auk\iN $9.89.
j , — * 6 peUio,
tą, I/ietayos universiteto, Ber|J. Baltrušaitis, P. Kilkus, J. Viso sulyg šių aukotojų
Direktoriai: t
i ^ - b ^ kraujo,
t
. .
Jasiunas, E. Statkienėj A» RaS,—t>e nMunnJmo,
^ino universiteto lietuviai stu
4,—be
akMosmo,
kamskis,
O.
Urbikienė,
A.
Pa
J. fcetraitis,
B,—be
Jokfc) jMivoJaoa sveikatai.j
kelti s, A. Bartkunas, Stan.
UJST. OPEROS ARTIS/TŲ dentai rašinėja straipsnius j * *
B. Sekleelus,
Po
oifcracijoa,
pacij«nt« gali tuoj]
Petkevičienė, J. Bfusteika,/P.
"Vytį".
Taipgi
,ir
Amerikos
e>ių
J
darbą,
f»U
tuoj valgyti; dalKONCERTAS.
Rimienė, V. Sivickienė, P: Vainlnlnki? balsas tampa maloneama,!
S. Jucevičius,
L.
VYČIŲ
CHICAGOS
lietuviai
moksleiviai
rašo
sveikata geresnė. Kuriems lščaitė, A. Ledžius, M. Bartkie APSKRIČIO mėnesinis susirin Wam
B.
Nenartoiiis,
ėmlau
tonsilus, yra pilnai užganėWest Side.
nė, K. Samoškienė, A. Kese- kimas įvyks sekmadieny, ba
Šiandien, Mel J straipsnius į "Vytį". Todėl
LigoBlus ra Įvairiomis Ugomlsj
A. Valančius,
' rauskieno, . V. Norkienė, A. lau. 8 d. 2 vaLpo pietų, Šv.,
dažb svet 8 vai. vakare, į-Įlaikraštis ' i V y ^ * ytnflabai
A* Stankus, K. Staliuloniene, An- Antano parap. svet. (49-th Ct.
Kasdien nuo f vai. po pietų Iki]
J.
Steponkaįtė,
^
Šiandie Chicagoj yra svar vyks ĮA&. V. Operos artistų naudingas skaityti visiems,
|9 vai. vakare.
dreliunas, O. EĮnikienė, Am- ir 15-th St.) Cicero, BĮ.
Kun. Ig. AJbavičins,
Kedenomta b? seredomls ot
braziunieno, F. Birgelienė, L.
bus rinkimai, frlsų užsįjegisr koncertas. Be operos artistų {Todėl, katalikai, nepavydėk
Visu kuopų išrinkti atstovai [uždaryta*.
Atkočiene, -E^ Martinaitienė, prašomi lai ku suvažiuoti.
Kun. V. Kudirką, .
dar dalyvauja xAušros Vartų kitę savo vaikams priklausy
trąyusių pareiga balsuoti.
DR. AL. M. RAČKTJ8,
V.
Birgelis,
P.
Zauberienėf
GvnvTOJAs,
cHmcRGAa nt
Ig.
K.
Sakalas,
pirm,,
į. Krotkus, <
Petrošienė, A. Ancikienė, A.
Kenkamas. miestui majoras, par. choras kuriam vadovauja ti prie tos katalikiškos orga
? OBSTETRlKAa,
Aib. C. Alaburdadte; rast.
A.
Nausėda,
Širvaitienė,
Vaitkierfė,
A.
Gin11411
So.
60111 Ave. Cicero, IU.j
nizacijos L. Vyčių. Tamstų
klorkas ir iždininkas. Be to, p. Kastas Sabonis.
draolius, Om Sekreckienė, Rut
Pr. Vitkus,;
NDirrH SII)E. — NorthĮ šį koncerte atsilankys ko- vaikai priklausydami prie Vy
ŽO wardose iš naujo parenka
kauskienė,
P.
Zaubra,
M.
Juwest Side Lietuvių Statymo
M. Slikas '
revičia,
B.
Sadauskaite,
J.
mi
aldermanai.
Nes tose medijantas kriaušius "Motie čių bus patenkinti ir užpelnys
B-vės
ekstra sėrininkų susi
. g '
Bružas,
Petrauskienė,
I.
Blorinkimas įvyks antradienio-va
kurs neapsakomai nemažai garbės lietuvių tautai.
20 metų prityrimo
%ąrdose pereitais rinkimais jukas*
žys,
St.
Skusevičia,
O.
Kazkarų,
bal.
3
d.
šv.
Mykolo
par.
Akiniu pritaisymo mene
nei vienas kandidatas negavo daug juokų padarys. "Taigi, Taipgi augs ir stiprės juose
ragis, F. Vitkauskas, Kulikau svet. 1644 Wabansia Ave.,
kas myli dainas ir juokus tautinės susipratimas, tėvynės
skas, J. i r Ant. Eacerių, A. U. 7*^0 vai. vak. Visi šėrininkai
reikalingo skaičiais balsu.
Vaičikauskas, V. tlrbiutė, V. yra kviečiami dalvvauti.
meilėj labiau pamylės ^savo
Balsuokite
tose vietose, "rusu" visi koncertan.
<<
Iš
J. S. Rėkus.
KAZIMIERIE Tubutaitė, A. Jančauskas, A.
Šakelė.
tėvų prigimtą kalbų.-ir išsikur registravotės, kur praei
Galinskis, A. Urbonas, I. Eičie
&TJ VAJAUS".
nė, G. B. Steponavičius, K. G R O S E R N E A N T P A R D A V I M O ,
auklės į, "tautos visuomenės
tą kartą balsavote.
Mickienė, N. Šepučio sunūs, O. apgyventa lietuviais. Biznis gerai
Balsavimu vietos bus atida- SMARKIAI SUJUDO DIRB darbuotojus. ^
Vienuolyno šv. Kazimiero K a z r a g l S , J . Š i k s n e n a s , A* I>UO išdirbta. Grosernė randasi prieš
TI.
Dabar prie L. Vyčių^Jl6 kp. prietehį yra legionas. Štai gerafoa^J. Nadavarskas, O. Blovo- Liuosybes svetainę įsis wabansia
rytos nuo 6:00 ryto iki 4:00
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
tapo suorganizuota jjaunante- dariai is Nekalto Pras. para- Ž į ^ Š 3 ' Ą' Š*¥***? § £ a r Avo Atsisauuite^uoiaus..
po pietų.
Akių Ligas
Kaip tautai pasidarbuoti.
para
Ar
jums
skatuda
gaiva? r *
čių kuopa. Jiems bus pritai
lecinskas,
A.F.Žilinskas,
S. Ka-.
valauskis,
Lauraitis,
E.
Ar
jūsų
akys
ašaroja?
Bririgepoit. — L. Vyčių 16 kinti žaidimai ir r*> didesnių pįjo's (Brighton Park) ir jų Vaitkus, O. Nevedomskaitė,
PAPIGINA ANGLIS.
Ar yra uždegtos?
aukos
Seserų
koplyčiai.
A.
R.
Degina ar niežti? .
k p. ėmė smarkiai darbuotis, priežiūra galės žaisti. Jie tuo>-»
oL Vaitkaitė, S. Rasgus, M.
Ar skaitant akys grok pavargPIRKTI, PARDUOTI AR MAI
D.
vietinis
skyrius
nuolat
triū
Mockus,
M.
Banevičius,
F.
sta?
J
VISADOS KREIPKITĖS
Consumers Coal Co., Chi-tikslu suorganizuoti kuodau- mi bus supažindinti su Vyčių
Stani&auskas, H. Dbmkiutė, B. f NYTI
Ar
kvaišta
galva?
V
sia,
bet
rėmėjos
savo
darbą
PAS MUS. TAS JUMS BUS
Ar
matote
kaip
ir
plukattčius
cagoje, paskelbė
balandžio giausia jaunimo ir padaryti idėja.
Gotautas, J. Raska, A. Kisie
ANT NAUDOS.
apvainikavo laike vajaus ir ne lius, M. Norušas, A. Bartkus,
tafikns ?
stiprią
organizacija.
Tas
tengDuokime vaikučiams dorą
mėnesini atpiginanti anglis.
žiūrint šio momento įvairių Kastantas Pinas, B. SkverecAr atmintis po truputį mažėja?
vai
galima
padaryti,
nes
BriAr akys opios Šviesai?
; Viena tona anglių
busianti
užsiėmimą, išauklėjimą, žadin- k ų rei kalavimų įvairiems kas, E. Kačinas, Br. SadausAr jaučiate kaip ir smiltis aky
-pigesnį nuo vieno ligi pusket-| dgeporte yra devynios galy-{kime juose tantinj s n r f p t ^ J į ^ - r į 8taJĮ?oms> B r i g h kis, E. Rudienė, S v Prihodsse ?
ki, U. Kocentienė, M. Baltru
virto, dol., žiūrint anglių rū bės katalikiško jaunimo, til m^ iš pat mažens, o kai jie tonparkiečiai sudėjo šias do šaitienė,
Ar yra balta dėmė ant vokų?
J. *Tampauskist R.
Ar
turit katarakta?
reikia juos sutraukti krūvon. suaugs, tai ir tėvučiai ir nra
šies.
vanas svarbiam reikalui — Se Oubistienė, Andreikus, Elena
Ar turi žvairas akis?» Kompanija giriasi, kad tasTa*la galėsime kalnus nuvcrs- sų tauta .galės gėrėtis jais, sučių koplyčiai. Valio Brigb- Andreikait?, Antanina PodJOHN J. SMETANA
'.351h
St,
Ghicago
.
žius, J. Melsage, J. Rymas,
ti,
o
visokios
njšies
laisvamadžiaugtis
jų
nuveikiamais
gra
; AKTVIC SPEaAIilSTAS
jog" anglių atpiginimas, tai fi
Tel. Bculevard 0611 ir 0774
ton Parko prakilnieji lietuviai M. Povilauskienė, A. Smalis,
1«01 So. 'Ashland Ave.
PIRKIMO IR PAR
lantropinis darbas. Bet kiek niai ir kiti negalės nei išsižioti žiais, naudingais darbais. - ir darbščios ir pasišventusios Jį Vaišvilas, P. Šmitienė, F. PADAROM
Kampas 18 gatvės
DAVIMO RASTUS.
Ant
treėio
augrSto virs Platto apC
Patka,
B.
Darbutis,
B.
JBaParapijonas.
siunčiam pinigus ir
vienam turi būti aišku, kad (galės eiti bulvių skusti). Tuo
šv. Kazimiero"'Akademijos rė triniavičiai, »T. Kuliėius, J. Ka- Pasekmingai
•tiekos,
kambariai
14, 15. 16 ir 17.
% Parduodam Laivakortes. %
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
eina. pavasaris.
Kompanija tikslu L. Vyėių 16 kp. rengia
mėjos! Aukojo Seserų koply linskas, F. Sterulis, S: Conrad,
ar*
Septtntadienials
9 r. iki 12 dienos.
<
Arclier Avemie Bakerv, J. Ja m • - • v į > M •»»«-««»
turi didelį anglių išteklių ir milžiniškas prakalbas ir gra LABDARIŲ DARBUOTĖ. čiai šie:
Mr. Wolf, tlie Bell
ANNA M. DONDZINSKI
ją, ima baimė, kad ji nepasi žią programą, kurios įvyks 10 Antradieny, bal. 10 cL yra Po.$10.: K. Ąpčeliauskas, P. neliunas,
Store, Archer Ave. Store,. A.
Beauty Shop
Hdirt^ilal ir I^portrrlal O^r^a* *
darys aukšto pelno. Tad rei d. bal. 7:30 vai. vak. parapi
Lazauskienė,'
re>t.
Kvietkus,
VH(Jr>
Ir
Skalpo
Gydymas
rengiamas koncertas, Meldažib Nekalto Prasidėjimo dr-ja^(ji
AR ŽINAI TĄ KAD
Plaukai Taisomi, Dažomi,
kia tenkintis nors mažesniuo jos svet. Todėl, lietuviai ka
Memel
(Klaipėda)
yra
dabar
Ir
MarceU Garbiniuojami
svet. Rengėju yra L. Krikš dalyvavo inWrpor^e vakarėly),
B a n k s Dirbta
talikai,
kurie
norite,
kad
Ta;
Manieuring
ju pelnu.
svarbi
ausis
prekynos
miestas
čiūnas. To koncerto pelnas D.Klimienė;
Cokimbia Collego Metodą
Lietuvoje ir ^novės laikuose
Be to, juk kaip ir ji pati mistų vaikai turėtų užsiėmi
Roz.
Ust^lienė
^10;
4631 Spatii Ashland Avi-nne
jis prigulėjo prie Hauseatic ! Atdara: l'tarninko, Bered>3.. Ket
skiriamas naSlaiėiams.Bo abe
cferteaela T*pripažįsta, patys kasyklų sa mą ir butų patenkinti, kurie jo, p. Krikščiūnas kuopoms iš f o S ^ K S & A
verge ir Subatos Vakarais.
Jus I ^ o s sf Ar žinai tc kad. noreGarastaojanorite, kad lietuvių vardą.;
\rnJzwZ' v* KmSS^Tr' SSt ^a»^ ^auti pilną verte už sa- f*^—~-—;
— * — * me* a n t d«vininkai papiginę anglis.
4inK»
meta'
siuntinėjo tp koncerto tikie* k i W '
^'
vo pinigus Kad? perki ttffa- J
PO&ąrsMų
tarp
amerikonų
ir
l a i aauit t*' Tair/ jie supranta filantro
mcsnfs k a i *
retus, turi pirkti Helftiar Tur- i
knis a«CT} katt., tai netik liepkite savo vai tns, iškalno pardavinėti, rvtioPo
$;>:
Juo^.
ir
Pr.
Urbikų,
pe?stengkites Z. LekauskaK, Marijos Vaike kiškus cigaretus dėlto, kad jo
ma 8. V : tr.
kams eiti 10 d. balan. į pra pų darlMiatojai,
se yra 100% gryno Turkiškos
ItaJijaj
tai*
lių Mergaičių dr ją, ,J. Ang- tabakos?
kuodangiausia
tų
tikietų
par
jM parduot J.
Hni n t « #u pU
REIKALAUJA APDRAUSTI kalbas, bet būtinai ir palys duoti, kad didesnį pelną at liekis, y . Jereekaitė, wtep. Ver.
MOKYKIS GERO AMATO I uĘBk
'
\>
(Apgr.)
fcrtrnkateikite. Išgirsite daug nau
rijom duoda
Kšiviekai,
B.
Z.
3areekas,
V.
kuria moka nuo $35 iki $50 savai
DEPOZITORIUS.
me pir**jam». Mt» tarantuojam*
SMILINGATTĖ tėj
Nikšins, \ M. (ienarolaitė^ M. ^AGOTA
kad mokiniai tal*« groti ant anaa«
Kirpėjai, KiSenlų ir ir linlngo
dingų dalykų, tarp kiti}, kokja neštų labdarybei.
nike^ ii t a i d o į ke*ortu« mėnesius
Marozas, M. Zebelis, St. Va-ie»kd ir prašo atsiliepti jos dirbėjai, Kptų Presserlal ir elektra
laiko. Ha*rkite w»f-ll*uai l**kalaaPo
kamcertb
bus
šokiai.
didelė svarba yra mums tu
siuvamų mašimj operatoriai. Leng i
>»»nt informacija. K a U l I o t M « n a l W u s T . ^ Stankienė, B, Kar• Chica,s:os Darbo Pederaciva
ifimokti,.
diena
ar
vakarais,
ge
Aoordeon
brolių Jpno 35 m^ Juozo 30 m. rai apmokama
rėti organizuotą jauninu).t
IticaKo iM.
IBI Blaa l ^ a n d Arer
Ave Cb
ja'ana. dieną susirinkime tarėir
Baltraus
^8/
Smilgių,
kurie
•:
JOg.'P.
KASNKKA.
Principal
žanga veltui.
TAILORING SCHOOL
si ir nutarė
pasidarbuoti,
u.
yra Amerikoje- ar Kanadoje. l MA8TEĮI
4
itOSorth
State
Street
į
Stas.. ir/Ona Šuiriai, K. Kei-Keij-^
• rln • J- f j."?»Wi:^r>una.Sumai,
idant banku depozitoriai bntii
Kaip darbuojamasi.
"PLAUNKIT "DRAUGĄ."
nai jau dirbami. Tikiraaįi,.ka4|^i ienė> j . Atkočaitis, Rustei- Paeina, is Plungės parapijosy
— UąOfp. Jjttke Str. 4 flgor.
apdrausti taip, kaip bankoso Tam!stos žinote, kad ši ša neuiilgo^ pavasary, bais prado- ka, M. Anužienė, E. Kriaučių. Stanelių. kaimo. Ji norėtų nors
y , , «
, , ^ - , ^ , . , . , - . . , ^ .
. . i
• • • • • apdrausti municipaliai arba lis — Amerika tai yra sporto ta statyti. Jau r^toškiįės prie nas, J. 8andomavičius;
laišką nuo brolių sulaukti, bet
_
_
_
šalis, tad mums lietuviams
O. Dominaitė, f2.25;
valstybės depozitai.
pati
netuii
nei
adreso
nei
jokertinio akmens šventinimo.
Po $2: Vlk. Vaišvila^, Janlengviausia yra per sportų pa
Organizuokite Labdaringos qauskas, Noreikii^ šeimyna, S. kios žinios apie brolius. Ji ligarsėti
tarp
svetimtaučių.
L.
RASTAS PAŠAUTAS.
, Saj. kuopas. Rengkitė prakal- Mikolauska», A. Tamulevičiuj ko maža. Laike karo išbėgo- į
J. Švenčiskas, J. Kazlauskas,
Vyėių organizacija, po visę
/bas. Neužilgo vienos prakalbos O. Sąkreekienė, J. Jasiunas, Rusijon. Sugrįžus iš?jo norsės
• • M
Ant kampo Ada *t. ir Wa- Ameriką turi net kelis tuks. bus Harvey, UI. Rengkitė ir 0. Martinkus, A. A. Vitkaus- moksle, ir daihąr dirba Kaune,
i r.9VnmA £niii i5 l iVhivrv;. ioo vra Dadarvta sutartis
Bhington boulv. rastas begulįs tanėius jaunimo, kurių dauge kitose kolonijose, kur tik yra kas, A. Zaiumskis, R. Z. Bal-- Raudonojo Kryžiaus ligoninė
su Lietuvos Valstybės paštų, jog Amerikos dolerius
zekas, O. Žioberaitė, A. Kangalvou pašautas Benj. Novak,r t lis užsiima įvairiais spurto lietuvių.
čiųs, A. Vaičius, M. Vaši lauš je. Tėvai a. a. Juozapas ir Do
galima išmokėti paštu be jokių trukdymų su pilna
žaidimais.
Neskaitant
kitų
ko
1340 West Madison st. Paim
Darbuokimės visi taip nau kiemis J? Kelpšienė, A. Ma micėlė mirę. Sesuo Ona ištėlonijų, vientik Cliicagoje yra dingam, kilniam labdaringam cas, J. Gatelienė, A. Artigvarancija — DOLERIŲ.
tas apskrities ligoninėn.
'kėjus valdo uke. Tas žinias
šamskaitė,
D.
Čeponienė,
f.
Policija yra nuomonės, ar penki baseball tymai 1r keli darbui.
>- Freitikaitė, J. Martinaitis, A. prisiuntė ir prašė j>agarsinti
Taipgi mes persiuntime PILNAI GVARANUJOJAbasket-Ball
tvmai,
kurie
netilc
tas neturės sąryšio su resto
A. Valančius, Centro pinu. Eudeikienė, M. Gendrolaitė„ kun. A. Vįlimas iš Kauno.
ME dastatyti į viet§ laike 2 4 — 2 6 dienų paskutinia
M. Atkočiūnas, Mv Budys, J.
rano užpuolimu, 1332 AVest tarp savęs lenktyniauja, bet
Kun. P. Raščiukas.
Kandys, J. Bartkuj, J. Anglicme pašte.
ij
su
svetimtaučiais
ir
turi
di
L.
E
K.
LABD
SAJ.
CBN
Madison st.
kis, F. Pieža, J. Staliulonis,
delius pasisekimus. Dar yra TEO VALDYBA, B K. Dominai P. Balčienė, A. I
Čia yra proga pagelbėti savo giminėms, kuriems
Mozelis,
V.
Paukštys,
B.
Klei
RIN1CTA 1923 M. OTIChic. Apskr. VyPraeitą parą, bal. 1-2, Chi- milžiniškas
galite pasiųsti per mūsų kontorą tiesiog j artimiausj
džiutė, S. Kageta, Gnrkas, J.
y
ių cboras, kuris jau daugel
v
Vaidruna^, B. Grantas;
eagoje pavogta 7 automobi
paštą
/
.K. Paulius $lJp;r '
sykių statė didelius veikalus,
liai
Dvalsio^ vadas — kun. "T. Po $1.25: B. Petrauskis, A.
vidurmiesčio didelėse avetv Ne
Kudirka, 2334 So. Oakley Ave. 3altrusaitiene;
*į*»
gana to, dar buvo kviečiamas
Pirm. — A. Valančius, 1&26 Po $1: Kūnu J. Šiaulinskas,
-LIETUVOS ATSTOVYBĖS amerikonų, kad padainuotų
Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą
M. Mikalainiuter'S. Budrikų,
So. .50 Ave. Cicero^ 111}
AMERIKOJE PRANE
E.,Lukošaįt0) A. Skusevicz, J.
aukštesnių mokyklų
mokiir iš Lietuvos. Dkodame patarimus del atsitraukimo
Pirm.
pagelb.
—
B.
SeklecSimaninas,
A.
TebeLskis,
J.
ŠIMAS.
v•
niams ir tuomi juos supažin
mirė kovo 30 d., 1923 m,
savo giminių iš Lietuvos DYKAI.
Valskis, M%, Višniauskas, A.
Ji^s, 3427 Au%urn Ave.
4 vai. pa pietų 16 metų,
dinti su lietuvių daina. Choras
Černa•uskadtė, J: Dukavičiutė,
Nut.
rast.
—
M.
Česnavičius,
Apdraudžiame nuo ugnies ir visų nelaimių.
11 mėn. amž. Gimė Chir
. Amerikos Lietuvių Darbi-, kelete, sykių ten dalyvavo ir
A. Bartkus, O. Kavaliauskas,
B. Morkūnas, M. Aičas, S. Ja- cagoje. Paliko dideliame
Parduodame namus, lotus, farmas.
jpinkų Labdaringoji Šv. Petro užpelnijo lietuviams pagyri- 2319 W. 24 St.
nuliūdime
motiną
Pauliną
Fin. rast. ^- B. Nenartonis, nkowski, Z. Junokienė> O. Kra
Draugija praaė Užsienių Rei4
"712
^S^-S
Padarome visus legališkus dokumentus, pirkimo.ir
ir broli Pranciškų.
sauskaite, K. Jurevičius, Usni
A r
taa
.. paskelbti
4 ^^
musųrtautai gar- 3011 W. 40 PI.
tiln šeimyna, M. ^epuliutė. J.
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